
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Leverette, 0,15 mg/0,03 mg õhukese polümeerikattega tabletid 
 

Levonorgestreel/etünüülöstradiool 
 

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Leverette ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Leverette võtmist 
3. Kuidas Leverette’t võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Leverette’t säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Leverette ja milleks seda kasutatakse 
 
- Leverette on rasestumisvastane ravim, mida kasutatakse raseduse ärahoidumiseks. 
 

- Kõik 21 kollast tabletti sisaldavad väikeses koguses kahte erinevat naissuguhormooni, 
mida nimetatakse levonorgestreeliks ja etünüülöstradiooliks. 

 
- 7 valget tabletti ei sisalda toimeaineid. Neid nimetatakse ka platseebotablettideks. 

 
- Rasestumisvastaseid pille, mis sisaldavad kahte hormooni, nimetatakse kombineeritud pillideks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Leverette võtmist 
 
Üldine teave 
 
Enne kui alustate Leverette võtmist, küsib arst teilt mitmeid küsimusi nii teie enda kui ka teie 
lähisugulaste tervise kohta. Arst mõõdab ka teie vererõhku ning sõltuvalt teie seisundist võib teile 
määrata veel mõningaid uuringuid. 
 
Käesolevas infolehes on kirjeldatud mitmeid olukordi, mille korral te kas peate lõpetama Leverette 
võtmise või on Leverette usaldusväärsus langenud. Sellisel juhul hoiduge seksuaalvahekorrast või 
kasutage lisaks mittehormonaalseid rasestumisvastaseid meetodeid, nt kasutage kondoomi või mõnda 
muud barjäärimeetodit. Ärge kasutage rütmi- ega temperatuurimeetodit. Need meetodid ei ole 
usaldusväärsed, sest Leverette muudab igakuiseid muutusi kehatemperatuuris ja emakakaela limas. 
 
Sarnaselt teistele hormonaalsetele rasestumisvastastele vahenditele ei kaitse ka Leverette teid 
HIV infektsiooni (AIDSi) ega teiste sugulisel teel edasikanduvate haiguste eest. 
 
Ärge võtke Leverette’t 
- kui teil on (või on kunagi olnud) verehüüve jala veresoones (tromboos), kopsus 

(kopsuemboolia) või mõnes muus elundis; 
- kui teil on (või on kunagi olnud) südameinfarkt või insult; 



- kui teil on (või on kunagi olnud) haigus, mis võib olla riskiteguriks südameinfarktile (nt 
stenokardia, mis põhjustab tugevat valu rinnus) või insuldile (nt mööduv, jääknähtudeta kerge 
insult); 

- kui teil on haigus,mis võib suurendada riski verehüübe moodustumiseks arterites. See kehtib 
järgmiste haiguste korral: 

 - veresoonte kahjustusega suhkurtõbi; 
 - väga kõrge vererõhk; 
 - väga kõrge vererasvade tase (kolesterool või triglütseriidid); 
- kui teil on verehüübimishäire (nt proteiin C defitsiit); 
- kui teil on (või on kunagi olnud) maksahaigus ja teie maksafunktsioon ei ole siiani 

normaliseerunud; 
- kui teil on (või on kunagi olnud) maksakasvaja; 
- kui teil on (või on kunagi olnud) või teil kahtlustatakse rinnanäärmevähki või suguelundite 

vähki; 
- kui teil on teadmata põhjusega veritsus tupest; 
- kui teil on (või on kunagi olnud) teatud tüüpi migreen (koos nn fokaalsete neuroloogiliste 

sümptomitega); 
- kui olete etünüülöstradiooli, levonorgestreeli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud 

lõigus 6) suhtes allergiline. Allergiline reaktsioon võib põhjustada sügelust, löövet või turset. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Leverette või muude kombineeritud pillide kasutamise ajal esineb teatud olukordi, kus on vajalik 
ettevaatus ning võimalik, et arst peab teie tervist sagedamini kontrollima. Kui mõni järgmistest 
seisunditest kehtib teie kohta, teatage sellest oma arstile enne kui hakkate Leverette’t võtma.  
Samuti peate konsulteerima oma arstiga, kui teil Leverette kasutamise ajal tekib või süveneb mõni 
järgmistest seisunditest: 
- kui mõnel teie lähisugulasel on või on kunagi olnud rinnanäärmevähk; 
- kui teil on maksa või sapipõie haigus; 
- kui teil on suhkurtõbi; 
- kui teil on depressioon; 
- kui teil on Crohni tõbi või põletikuline soolehaigus (haavandiline koliit); 
- kui teil on verehaigus HUS (hemolüütilis-ureemiline sündroom), mis põhjustab neerukahjustust; 
- kui teil on verehaigus sirprakuline aneemia; 
- kui teil on epilepsia (vt lõik „Muud ravimid ja Leverette“); 
- kui teil on immuunsüsteemi haigus süsteemne erütematoosne luupus; 
- kui teil on haigus, mis esmakordselt avaldus raseduse ajal või varasemal suguhormoonide 

kasutamisel (nt kuulmiskadu), verehaigus porfüüria, raseduse ajal tekkis villiline nahahaigus 
(gestatsiooniherpes), närvihaigus, mis põhjustab äkilisi kehaliigutusi (Sydenham’i korea); 

- kui teil on või on kunagi olnud kloasme (naha värvuse muutus, eeskätt näol või kaelal, mida 
nimetatakse rasedusplekkideks). Kui nii, siis hoiduge otsesest päikesevalgusest ja 
ultraviolettkiirgusest. 

- kui teil on pärilik angioödeem, siis võivad östrogeene sisaldavad preparaadid põhjustada 
sümptomite avaldumist või halvenemist. Pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekivad 
angioödeemi sümptomid, nt näo, keele ja/või kurgu paistetus ja/või neelamisraskus või 
nõgestõbi koos hingamisraskusega. 

 
Enne Leverette võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Leverette ja venoossed/arteriaalsed verehüübed 
Kõigi kombineeritud pillide, sh Leverette kasutamine suurendab naise riski verehüübe (venoosse 
tromboos) tekkimiseks võrreldes naistega, kes rasestumisvastaseid pille ei kasuta. 
 
Risk venoossete verehüüvete tekkimiseks kombineeritud pillide kasutajatel suureneb: 
- koos vanusega; 
- kui olete ülekaaluline; 
- kui ühel teie lähisugulastest on noorena olnud verehüüve jalas, kopsus (kopsuemboolia) või 

mõnes muus elundis; 



-  kui teil on tulemas operatsioon, teiega on juhtunud tõsine õnnetus või te peate pikka aega olema 
väheliikuvas asendis. On tähtis rääkida oma arstile, et te kasutate Leverette’t, sest võimalik, et te 
peate selle kasutamise katkestama. Teie arst ütleb teile, millal võite uuesti alustada pillide 
võtmist. Seda võib tavaliselt teha siis, kui olete olnud kaks nädalat terve ja liikuv. 

 
Teie risk verehüübe tekkimiseks suureneb pillide kasutamisel.  
- Iga 100 000 naise kohta, kes ei kasuta pille ja ei ole rasedad, tekib verehüüve aasta jooksul 

5…10 juhul. 
- Iga 100 000 naise kohta, kes võtavad Leverette sarnaseid pille, tekib verehüüve aasta jooksul 

ligikaudu 30…40 juhul, täpset arvu ei teata. 
- Iga 100 000 raseda naise kohta tekib verehüüve aasta jooksul ligikaudu 60 juhul. 
 
Veenis moodustunud verehüüve võib liikuda edasi kopsudesse ning ummistada kopsuveresooned 
(seda nimetatakse kopsuemboliks). Verehüübe moodustumine veenides võib lõppeda surmaga 1…2% 
juhtudest. 
 
Riski suurus võib olla erinev sõltuvalt pillidest, mida te kasutate. Konsulteerige oma arstiga erinevate 
võimaluste suhtes. 
 
Kombineeritud pillide kasutamist on seostatud suurenenud riskiga arteriaalsete verehüüvete 
(arteriaalne tromboos) tekkeks, nt südame veresoontes (südameinfarkt) või ajus (insult). 
 
Risk arteriaalsete verehüüvete tekkimiseks kombineeritud pillide kasutajatel suureneb: 
- kui te suitsetate. Teil on rangelt soovitav lõpetada suitsetamine, kui kasutate Leverette’t, 

eriti kui olete vanem kui 35-aastane. 
- kui teie vere rasvasisaldus on tõusnud (kolesterool või triglütseriidid); 
- kui te olete ülekaaluline; 
- kui ühel teie lähisugulasel on noorena olnud südameinfarkt või insult; 
- kui teil on kõrge vererõhk; 
- kui teil on migreen; 
- kui teil on mõni südamehaigus (klapirike, südame rütmihäire). 
 
Lõpetage Leverette võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui märkate verehüübele viitavaid 
nähtusid, nt: 
- tugev valu ja/või paistetus ühes jalas, 
- järsku tekkinud tugev valu rinnus, mis võib kiirguda vasakusse käsivarde; 
- järsku tekkinud õhupuudus; 
- järsku tekkinud köha, millel puudub ilmne põhjus; 
- mis tahes ebatavaline, tugev või kauakestev peavalu või migreeni halvenemine; 
- osaline või täielik nägemiskaotus või topeltnägemine; 
- kõnehäired või kõnevõimetus; 
- joobnud tunne või minestamine; 
- nõrkus, veider tunne või tuimus ükskõik millises kehaosas. 
 
Leverette ja vähk 
Kombineeritud pille kasutavate naiste seas on veidi sagedamini täheldatud rinnanäärmevähki, kuid ei 
ole teada, kas see on tingitud pillide kasutamisest. Näiteks on võimalik, et pille kasutavatel naistel 
avastatakse rinnavähki sagedamini, sest nad käivad sagedamini arsti juures tervist kontrollimas. 
Rinnanäärmekasvajate esinemissagedus väheneb järk-järgult pärast kombineeritud pillide kasutamise 
lõpetamist. On tähtis, et pöörduksite arsti poole, kui tunnete rinnas mingit tükki. 
 
Harvadel juhtudel on pillide kasutajatel teatatud healoomulistest maksakasvajatest ning veelgi 
harvemini pahaloomulistest maksakasvajatest. Pöörduge arsti poole, kui teil tekib ebaharilik kõhuvalu. 
 
Veritsus menstruatsioonide vahelisel perioodil 
Paaril esimesel Leverette kasutamise kuul võib teil esineda ootamatut veritsust (muul ajal kui 
platseebotablettide võtmise ajal). Kui veritsust esineb kauem kui paari kuu jooksul või kui see algab 



pärast mitmekuulist pillide kasutamist, rääkige sellest oma arstile, kes peab välja selgitama veritsuse 
põhjuse. 
 
Mida teha, kui pillidevabal nädalal vereeritust ei teki 
Kui olete kõik tabletid võtnud korrektselt, teil ei olnud oksendamist ega raskekujulist kõhulahtisust ja 
te ei ole võtnud mingeid muid ravimeid, siis on äärmiselt ebatõenäoline, et te võiksite olla rase. 
Kui verejooks jääb tulemata kahel korral järjest, võite siiski olla rase. Pöörduge otsekohe oma arsti 
poole. Ärge alustage järgmise ribapakendi kasutamist, kuni ei ole kindlaks tehtud, et te ei ole rase. 
 
Muud ravimid ja Leverette 
 
Teatage alati arstile, kes teile Leverette’t määrab, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või 
kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sh taimseid ravimeid. Samuti rääkige oma arstile või 
hambaarstile, kes määrab teile mõne muu ravimi (või apteekrile), et te võtate Leverette’t. Nemad 
ütlevad teile, kas te peate kasutama lisaks täiendavat rasestumisvastast meetodit (nt kondoomi) ning 
kui jah, siis millise aja jooksul. 
 
Mõned ravimid võivad vähendada Leverette toimet raseduse ärahoidmisel või põhjustada ootamatut 
veritsust. Siia kuuluvad järgmised ravimid: 
- ravimid, mida kasutatakse: 
 - epilepsia raviks (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin); 
 - tuberkuloosi raviks (nt rifampitsiin); 
 - HIV infektsiooni raviks (ritonaviir, nevirapiin) või teiste infektsioonide raviks 

(antibiootikumid, nt griseofulviin, penitsilliin, tetratsükliin); 
 - kopsuveresoonte kõrgvererõhutõve raviks (bosentaan); 
- taimne ravim naistepuna ürt. 
 
 Leverette võib mõjutada teiste ravimite toimet, nt: 
- tsüklosporiini sisaldavad ravimid; 
- epilepsiavastane ravim lamotrigiin (see võib viia krampide sagedasema esinemiseni). 
 
Leverette koos toidu ja joogiga 
Leverette’t võib võtta koos toiduga või ilma, vajadusel koos väikese koguse veega. 
 
Laboriuuringud 
Kui teil on tarvis anda vereanalüüse, rääkige oma arstile ja laboritöötajatele, et te kasutate pille. 
Hormonaalsed rasestumisvastased pillid võivad mõjutada mõningate analüüside tulemusi. 
 
Rasedus ja imetamine 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Rasedus 
Ärge võtke Leverette’t raseduse ajal. Kui rasestute Leverette kasutamise ajal, lõpetage otsekohe pillide 
võtmine ja pöörduge oma arsti poole. Kui te soovite rasestuda, võite lõpetada pillide võtmise igal ajal 
(vt ka „Kui te soovite lõpetada Leverette võtmise“). 
 
Imetamine 
Leverette’t ei ole üldjuhul soovitav kasutada imetamise ajal. Kui te soovite kasutada pille imetamise 
ajal, pidage esmalt nõu oma arstiga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ei ole teada, et Leverette võiks mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. 
 
Leverette sisaldab laktoosi 
See ravim sisaldab laktoosi. Kui te ei talu teatud suhkruid, pidage enne Leverette kasutamist nõu oma 
arstiga. 



 
 
3. Kuidas Leverette’t võtta 
 
Võtke Leverette’t alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Võtke Leverette’t kindlasti nii, nagu ette nähtud, sest tablettide unustamine võib vähendada pillide 
efektiivsust. 
 
Kuidas ja millal Leverette’t võtta: 
 
Igas ribas on 28 tabletti: 21 kollast aktiivset tabletti ja 7 valget platseebotabletti. 
Kahte erinevat värvi Leverette tabletid on kindlas järjekorras. 
 
Võtke iga päev üks Leverette tablett, vajadusel koos väikese koguse veega. Võtke tablette iga päev 
ligikaudu samal kellaajal. 
 
Ärge ajage tablette segamini: esimesel 21 päeval võtke kollaseid tablette, seejärel viimasel 7 päeval 
võtke valgeid tablette. Seejärel alustage kohe järgmise ribapakendi kasutamist (21 kollast ja seejärel 
7 valget tabletti). Ribapakendite vahele ei jää tabletivabasid päevi. 
 
Kuna tablettide koostis on erinev, siis on vajalik, et te alustaksite esimesest üleval vasakul asuvast 
tabletist ning et te võtaksite tablette iga päev. Õiget järjekorda näitab ribapakendile trükitud nool. 
 
Ribapakendi ettevalmistamine 
Et teil oleks kergem järge pidada, siis kuuluvad iga Leverette ribapakendi komplekti ka seitse kleepsu 
nädalapäevade lühenditega. Valige kleeps, millel nädalapäevad algavad sellest päevast, kui te alustate 
tablettide võtmist. Näiteks kui te alustate pillide kasutamist kolmapäeval, siis valige nädalapäevade 
kleeps, millel esimesena on tähis „K“.  
 
Kleepige nädala kleeps ribale kohta, kuhu on kirjutatud „Kleepsu koht“, nii et esimene päev on selle 
tableti kohal, mille juurde on kirjutatud „Start“. 
Nüüd on teil nädalapäeva märgistus iga tableti juures ning teil on võimalik kontrollida, kas te olete 
sellel päeval juba pilli võtnud. Nool näitab suunda, mille alusel pille võtta. 
 
Nende 7 päeva jooksul, kui te võtate valgeid platseebotablette (platseebopäevad), peaks teil algama 
veritsus (nn ärajätuveritsus). See algab tavaliselt 2. või 3. päeval pärast viimase kollase aktiivse tableti 
võtmist. Kui olete ära võtnud kõik valged tabletid, alustage kohe järgmise ribapakendi kasutamist, 
ükskõik kas veritsus on lõppenud või mitte. See tähendab, et te alustate iga ribapakendiga alati samal 
nädalapäeval ning ärajätuveritsus peaks iga kuu algama samal päeval. 
 
Kui te kasutate Leverette’t kirjeldatud viisil, olete raseduse eest kaitstud ka nendel 7 päeval, kui te 
võtate platseebotablette. 
 
Millal alustada Leverette võtmist 
 
- Kui te ei ole eelmisel kuul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit 
 Alustage Leverette võtmist tsükli esimesel päeval (st menstruatsiooni esimesel päeval). Kui te 

alustate Leverette võtmist menstruatsiooni esimesel päeval, olete koheselt kaitstud ka raseduse 
eest. Võite alustada pillide võtmist ka tsükli 2. kuni 5. päeval, kuid sel juhul peate esimesel 
7 päeval kasutama lisakaitsevahendeid (nt kondoomi). 

 
- Kui te kasutasite kombineeritud hormonaalseid pille, tuperõngast või plaastreid 
 Alustage Leverette võtmist eelistatult päeval, kui võtsite eelmiste pillide viimase aktiivse tableti 

(viimane toimeainet sisaldav tablett), kuid mitte hiljem kui eelmiste pillide tabletivaba perioodi 
viimasele päevale järgneval päeval 



 Kui alustate Leverette’ga pärast rasestumisvastase tuperõnga või plaastrite kasutamist, järgige 
oma arsti soovitusi. 

- Kui te kasutasite ainult progesterooni sisaldavat vahendit (ainult progesterooni sisaldavad 
minipillid, süste, implantaat või progesterooni vabastav emakasisene vahend - ESV) 

 Võite alustada Leverette võtmist ükskõik millisel ainult progesterooni sisaldava pilli võtmise 
päeval (implantaadi või ESV puhul nende eemaldamise päeval, süstitava vahendi korral 
planeeritud järgmise süste päeval), kuid igal juhul tuleb esimesel 7 pillide võtmise päeval 
kasutada lisakaitsevahendit (nt kondoomi). 

 
- Pärast raseduse katkemist 
 Järgige arsti soovitusi. 
 
- Pärast sünnitust 
 Alustage Leverette võtmist 21. kuni 28. päeval pärast sünnitust. Kui te alustate pillide võtmist 

hiljem kui 28. päeval, kasutage esimesel seitsmel päeval lisaks rasestumisvastast 
barjäärimeetodit (nt kondoomi). 

 Kui olete pärast sünnitust olnud seksuaalvahekorras enne kui alustate (uuesti) Leverette võtmist, 
siis tuleb enne selle ravimi võtmist teha kindlaks, et te ei ole rase või oodata ära menstruatsioon. 

 
- Kui te toidate last rinnaga 
 Kui te toidate last rinnaga ja soovite sünnituse järgselt (uuesti) alustada Leverette kasutamist, 

lugege lõiku „Rasedus ja imetamine“. 
 
 Kui te ei ole kindel, millal alustada Leverette võtmist, pidage nõu oma arstiga. 
 
Kui te võtate Leverette’t rohkem kui ette nähtud 
Puuduvad teated Leverette liigse manustamise järgsest tõsisest kahjustavast toimest. 
Kui võtsite ühekorraga mitu pilli, võivad teil tekkida sellised sümptomid nagu iiveldus või 
oksendamine. Tüdrukutel võib esineda veritust tupest. 
Kui olete võtnud liiga palju Leverette pille või kui te avastate, et laps on neid võtnud, siis pidage nõu 
oma arsti või apteekriga. 
  
Kui te unustate Leverette’t võtta 
4. real on platseebotabletid. Kui unustasite võtmata mõne neist tablettidest, siis see ei mõjuta 
Leverette usaldusväärsust. Visake vahelejäänud platseebotablett minema. 
 
Kui unustasite võtmata kollase aktiivse tableti 1,. 2. või 3. realt, siis toimige järgnevalt: 
- Kui olete tableti võtmisega hilinenud vähem kui 12 tundi, siis rasestumisvastane kaitse ei ole 

veel vähenenud. Võtke tablett niipea kui see teile meenub ning seejärel jätkake järgmiste 
tablettide võtmist tavapärasel ajal (isegi kui see tähendab, et peate võtma kaks tableti sama 
päeva jooksul). Sel juhul ei ole vaja kasutada lisaks täiendavaid rasestumisvastaseid vahendeid. 

- Kui olete tableti võtmisega hilinenud rohkem kui 12 tundi, siis võib rasestumisvastane kaitse 
olla vähenenud. Mida rohkem tablette unustate võtmata, seda suurem on rasestumise võimalus. 

 
Kui unustasite tableti võtmata, siis pidage kinni järgmistest soovitustest: 
 
- Kui unustasite võtmata rohkem kui ühe tableti ribapakendist 
Pöörduge arsti poole. 
 
- Kui unustasite tableti võtmata 1. nädalal 
Võtke unustatud tablett niipea kui see teile meenub, isegi kui see tähendab, et te peate võtma kaks 
tabletti korraga. Jätkake tabletivõtmist tavapärasel ajal ning järgmise 7 päeva jooksul kasutage lisaks 
täiendavaid rasestumisvastaseid vahendeid, nt kondoomi. Kui olete olnud seksuaalvahekorras nädala 
jooksul enne tableti unustamist, siis võite olla rasestunud. Sellisel juhul pöörduge arsti poole. 
 
- Kui unustasite tableti võtmata 2. nädalal 



Võtke unustatud tablett niipea kui see teile meenub, isegi kui see tähendab, et te peate võtma kaks 
tabletti korraga. Jätkake tabletivõtmist tavapärasel ajal. Pillide rasestumisvastane toime ei ole 
vähenenud ning teil ei ole vaja kasutada lisakaitsevahendeid. 
 
- Kui unustasite tableti võtmata 3. nädalal 
Teil on valida kahe võimaluse vahel: 
 
1. Võtke unustatud tablett niipea kui see teile meenub, isegi kui see tähendab, et te peate võtma kaks 
tabletti korraga. Jätkake tabletivõtmist tavapärasel ajal. Platseebotablettide võtmise asemel alustage 
kohe pillide võtmist järgmisest ribapakendist. 
 
Kõige tõenäolisemalt tekib teil veritsus teise ribapakendi lõpetamisel, kuid kerge 
menstruatsioonilaadne veritsus võib tekkida ka varem teise ribapakendi kasutamise ajal. 
 
2. Samuti võite lõpetada kollaste aktiivsete tablettide võtmise ribapakendist ning alustada kohe valgete 
platseebotablettide võtmist (märkige üles päev, millal te unustasite tableti võtmata). Kui te soovite 
jätkata uue ribapakendi kasutamist harjunud nädalapäeval, siis võtke platseebotablette vähem kui 
7 päeva jooksul. 
 
Kui jälgite allpool antud soovitusi, siis teie rasestumisvastane kaitse ei vähene. 
 
-  Kui unustasite ribalt võtmata mõne tableti ning teil ei teki esimestel platseebopäevadel 

veritsust, siis võib see tähendada, et te olete rasestunud. Enne järgmise ribaga alustamist pidage 
nõu oma arstiga. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mida teha oksendamise või raske kõhulahtisuse korral 
Kui te oksendasite 3…4 tunni jooksul pärast tableti võtmist või teil oli raske kõhulahtisus, siis on oht, 
et toimeaine ei ole tabletist täielikult teie organismi imendunud. Olukord on peaaegu samasugune nagu 
tableti unustamise korral. Pärast oksendamist või kõhulahtisust võtke varuribast uus tablett nii kiiresti 
kui võimalik. Võimalusel võtke see 12 tunni jooksul pärast tavapärast pilli võtmise aega. Kui see ei 
õnnestu või on möödunud rohkem kui 12 tundi, järgige juhiseid, mis on antud lõigus „Kui te unustate 
Leverette’t võtta“. 
 
Menstruatsiooni edasilükkamine: mida peate teadma 
Ehkki see ei ole soovitatav, võite te menstruatsiooni edasi lükata, kui alustate valgete 
platseebotablettide võtmise asemel kohe uue ribapakendiga. Teise ribapakendi kasutamise ajal võib 
teil esineda kerget menstruatsioonilaadset veritsust. Pärast teise ribapakendi lõppemist võite alustada 
uue ribapakendiga nagu tavaliselt. 
Enne kui otsustate menstruatsiooni edasi lükata, võiksite pidada nõu oma arstiga. 

 
Menstruatsiooni alguspäeva muutmine: mida peate teadma 
Kui te võtate tablette vastavalt juhistele, siis algab teil menstruatsioon platseebotablettide võtmise 
päevadel (kuid mitte kunagi ei tohi seda aega pikendada - 7 päeva on maksimum!). Kui te soovite seda 
päeva muuta, vähendage platseebotableti võtmise päevade arvu. Näiteks, kui teie platseebopäevad 

Unustasite ühest 
ribapakendist 
võtmata rohkem kui 
1 tableti 

Pidage nõu oma arstiga 

Kas olite eelmisel nädalal enne tableti 
vahelejäämist vahekorras? 

- Võtke vahele jäänud tablett 
- Kasutage barjäärimeetodit (kondoomi) 
järgmise 7 päeva jooksul 
- Kasutage ribapakend lõpuni 

Jah 

Ei 

- Võtke vahelejäänud tablett ja 
- Kasutage ribapakend lõpuni 

- Võtke vahelejäänud tablett 
- Kasutage ribapakend lõpuni 
- Platseebonädala asemel 
- Alustage kohe järgmise pakendiga 

Või 

- Lõpetage kohe ravimi võtmine 
- Alustage platseebonädalat (mitte kauem kui 
7 päeva, sh vahelejäänud tablett) 
- Seejärel jätkake järgmise ribapakendiga 

Unustasite võtmata 
ainult ühe tableti 
(võtsite rohkem kui 
12 tundi hiljem) 

1. nädalal 

2. nädalal 

3. nädalal 



algavad tavaliselt reedeti ja te soovite seda viia teisipäevale (3 päeva varasemaks), alustage uue 
ribapakendi kasutamist 3 päeva varem kui tavaliselt. Kui teie tabletivaba periood jääb väga lühikeseks 
(nt 3 päeva või vähem), siis on võimalik, et teil ei tekigi nendel päevadel veritsust. Seejärel võib teil 
esineda kerge või menstruatsioonilaadne veritsus. 
 
Kui te ei tea, mida teha, pidage nõu oma arstiga.  
 
Kui te lõpetate Leverette võtmise 
Te võite lõpetada Leverette võtmise alati, kui seda soovite. Kui te ei soovi rasestuda, konsulteerige 
oma arstiga teiste usaldusväärsete rasestumisvastaste vahendite osas. Kui te soovite rasestuda, 
lõpetage Leverette võtmine ja oodake ära menstruatsioon, enne kui püüate rasestuda. Sedasi on 
kergem välja arvutada oodatavat sünnituse tähtaega.  
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Järgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, mida on seostatud Leverette kasutamisega: 
 
Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st):  
- iiveldus 
- kõhuvalu  
- kehakaalu suurenemine 
- peavalu 
- masendus 
- meeleolu muutused  
- rindade hellus 
- valulikud rinnad 
 
Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st):  
- oksendamine 
- kõhulahtisus 
- vedelikupeetus 
- migreen 
- suguiha vähenemine  
- rindade suurenemine 
- lööve 
- nõgestõbi (urtikaaria) 
 
Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st):  
- kontaktläätsede talumatus 
- ülitundlikkus 
- kehakaalu vähenemine  
- suguiha suurenemine  
- eritis rinnast 
- tupevoolus 
- teatud tüüpi nahapõletik, mille korral esinevad punetavad valulikud ja hellad sõlmekesed nahal 

(nodoosne erüteem) 
- nahahaigus, mis põhjustab punaste märklauakujuliste või „pulli silma“ taoliste laikude või 

haavandite teket (multiformne erüteem) 
 
Suukaudsete rasestumisvastaste pillide kasutamist on seostatud ka: 
- suurenenud riskiga verehüüvete moodustumiseks veenides ja arterites ning liikuma pääsenud 

verehüüvete poolt põhjustatud seisundite tekkeks, sh südameinfarkt, verehüüve veenis ja 
verehüüve kopsus (vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“). 



- suurenenud riskiga emakakaela pindmiste muutuste (intraepiteliaalne neoplaasia) ja emakakeha 
vähi tekkeks. 

- suurenenud riskiga rinnanäärmevähi diagnoosimiseks (vt lõik „Hoiatused ja 
ettevaatusabinõud“). 

 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Leverette’t säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 30°C. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja ribapakendil pärast 
„Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Leverette sisaldab 
 
Leverette blisterriba sisaldab 21 kollast aktiivtabletti 1., 2. ja 3. real ning 7 valget platseebotabletti 4. 
real. 
 
Aktiivsed tabletid 
- Toimeained on levonorgestreel ja etünüülöstradiool. Üks aktiivne tablett sisaldab 0,15 mg 

levonorgestreeli ja 0,03 mg etünüülöstradiooli. 
- Teised koostisosad on: 

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, povidoon K30, krospovidoon tüüp A ja magneesiumstearaat. 
Tableti kate: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool (3350), talk (E553b) ja 
kollane raudoksiid (E172). 
 

Platseebotabletid 
- Platseebotabletid toimeaineid ei sisalda. 
- Teised koostisosad on: 

Tableti sisu: veevaba laktoos, povidoon K30, magneesiumstearaat. 
Tableti kate: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool (3350), talk (E553b). 

 
Kuidas Leverette välja näeb ja pakendi sisu 
 
- Igas Leverette blisterribas on 21 kollast õhukese polümeerikattega tabletti ja 7 valget õhukese 

polümeerikattega tabletti. 
- Aktiivsed tabletid on kollased, ümmargused, läbimõõduga 6 mm ja paksusega veidi vähem kui 

4 mm. 
- Platseebotabletid on valged, ümmargused, läbimõõduga 6 mm ja paksusega ligikaudu 3…4 mm. 
- Leverette on saadaval karpides, mis sisaldavad 1, 3, 6 või 13 ribapakendit, igaühes 28 tabletti 

(21 aktiivset pluss 7 platseebotabletti). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja  
UAB „Ladee Pharma Baltics“ 



Žemaitijos g.13 / Šiauliu g.10 
LT-01134 Vilnius 
Leedu  
 
Tootja 
Laboratorios León Farma, S.A. 
Polígono Industrial Navatejera, La Vallina S/N 
24008 Navatejera (Leon) 
Hispaania 
 
 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
Holland:  Levonorgestrel/Ethinylestradiol Chemical Farma 150/30 microgram Filmhulde 

tabletten 
Austria: Melleva 150 Mikrogramm / 30 Mikrogramm Filmtabletten 
Ungari Missee 0,15 mg / 0,03 film-coated tablets 
Tšehhi Vabariik Leverette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 
Slovakkia: Leverette 0,15 mg/0,03 mg filmom obalené tablety 
Eesti: Leverette  
Leedu: Leverette 0,15 mg / 0,03 mg plėvele dengtos tabletės 
Läti: Leverette 0,15 mg / 0,03 mg apvalkotās tabletes 
Hispaania: Levonorgestrel/Etinilestradiol Diario Exeltis 0,15 mg/0,03 mg comprimidos 

recubiertos con película 
Poola: Leverette 
 
Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2015 


